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Tarkistus 1
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
komissiota keskittymään eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa enemmän 
sisämarkkinoihin, jotka ovat EU:n 
taloudellinen pilari; korostaa, että 
sisämarkkinoiden on oltava Euroopan 
taloushallinnon ytimessä, ja siinä on 
keskityttävä kasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä 
koskevaan tavoitteeseen ratkaisemalla 
sisäinen epätasapaino ja tuottamalla 
kokoavaa kilpailukyvyn dynamiikkaa;

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
komissiota keskittymään eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa enemmän 
sisämarkkinoihin, jotka ovat EU:n 
taloudellinen pilari, jotta palvelualan 
kaikki mahdollisuudet saadaan 
hyödynnettyä, jotta yksityistä pääomaa 
saadaan houkuteltua rahoittamaan 
innovaatiohankkeita, jotta standardeja 
voidaan uudenaikaistaa ja energian 
tehokasta käyttöä edistää; korostaa, että 
sisämarkkinoiden on oltava Euroopan 
taloushallinnon ytimessä, ja siinä on 
keskityttävä kasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä 
koskevaan tavoitteeseen ratkaisemalla 
sisäinen epätasapaino ja tuottamalla 
kokoavaa kilpailukyvyn dynamiikkaa;

Or. lt

Tarkistus 2
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
komissiota keskittymään eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa enemmän 
sisämarkkinoihin, jotka ovat EU:n 
taloudellinen pilari; korostaa, että 
sisämarkkinoiden on oltava Euroopan 
taloushallinnon ytimessä, ja siinä on 
keskityttävä kasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä 

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
komissiota keskittymään eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa enemmän 
sisämarkkinoihin, jotka ovat EU:n 
taloudellinen pilari; korostaa, että 
sisämarkkinoiden on oltava Euroopan 
taloushallinnon ytimessä, ja siinä on 
keskityttävä kasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä 
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koskevaan tavoitteeseen ratkaisemalla 
sisäinen epätasapaino ja tuottamalla 
kokoavaa kilpailukyvyn dynamiikkaa;

koskevaan tavoitteeseen ratkaisemalla 
sisäinen epätasapaino ja edistämällä 
kilpailukykyä;

Or. de

Tarkistus 3
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
komissiota keskittymään eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa enemmän 
sisämarkkinoihin, jotka ovat EU:n 
taloudellinen pilari; korostaa, että 
sisämarkkinoiden on oltava Euroopan 
taloushallinnon ytimessä, ja siinä on 
keskityttävä kasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä 
koskevaan tavoitteeseen ratkaisemalla 
sisäinen epätasapaino ja tuottamalla 
kokoavaa kilpailukyvyn dynamiikkaa;

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
komissiota keskittymään eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa enemmän 
sisämarkkinoihin, jotka ovat EU:n 
taloudellinen pilari; korostaa, että 
sisämarkkinoiden on oltava Euroopan 
taloushallinnon ytimessä, ja siinä on 
keskityttävä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä 
koskevaan tavoitteeseen ratkaisemalla 
sisäinen epätasapaino ja tuottamalla 
kokoavaa kilpailukyvyn dynamiikkaa;

Or. en

Tarkistus 4
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että 
"sisämarkkinoiden mahdollisuuksien 
hyödyntäminen" on mainittu vuotuisessa 
kasvuselvityksessä 2011 yhtenä 
kymmenestä tavoitteesta, jotka on pantava 
täytäntöön vuoteen 2012 mennessä; 
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Tarkistus 5
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja 
komissiota vahvistamaan digitaaliset 
sisämarkkinat ja ulottamaan 
eurooppalaisen ohjausjakson kattamaan 
nopean laajakaistan käyttöönoton 
edistymistä koskevan 
uudelleentarkastelun, mukaan luettuina 
markkinoille pääsyä koskevien 
velvoitteiden täytäntöönpano ja 
laajennetut kuluttajaoikeudet sekä 
kattavat tiedot sopimuksista, hinnoista ja 
numeroiden siirrettävyydestä; kehottaa 
lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään selkoa verkkovierailujen 
hintojen leikkaamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden sekä tietotekniikan 
resurssipalveluja, esineiden internetiä, 
sähköisiä allekirjoituksia ja tietoverkkojen 
turvallisuutta koskevan toiminnan 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 6
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota sisällyttämään 
vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
12 ensisijaista toimenpidettä, jotka on 
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määrä hyväksyä vuoden 2012 loppuun 
mennessä; 

Or. de

Tarkistus 7
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositusten mukaisia 
palvelualan lisäuudistuksia etenkin 
poistamalla asiantuntijapalveluiden, 
vähittäismarkkinoiden ja 
verkkotoimialojen perusteettomia 
rajoituksia ja parantamaan 
liiketoimintaympäristöä vähentämällä 
byrokratiaa ja lisäämällä julkisia 
hankintoja koskevien sopimusten 
avoimuutta;

Or. de

Tarkistus 8
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. kehottaa komissiota kiinnittämään 
huomiota jäsenvaltioihin, jotka 
kansallisten uudistusohjelmien 
arviointien perusteella eivät hyödynnä 
EU:n rahoitusta parhaalla mahdollisella 
tavalla erityisaloilla, joilla on vielä 
merkittäviä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia; 
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Tarkistus 9
Rafał Trzaskowski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota esittämään joka 
tammikuussa kaikille asiaankuuluville 
parlamentin valiokunnille, myös sen 
sisämarkkinoista vastaavalle valiokunnalle, 
edellisen eurooppalaisen ohjausjakson ja 
uuden vuotuisen kasvuselvityksen tulokset;

2. katsoo, että Euroopan parlamentin 
roolia eurooppalaisella ohjausjaksolla 
olisi pikaisesti selkiytettävä ja että 
taloudellisella vuoropuhelulla olisi 
pyrittävä vahvistamaan prosessin 
demokraattista legitiimiyttä 
parlamentaarisen valvonnan avulla;
kehottaa komissiota esittämään joka 
tammikuussa kaikille asiaankuuluville 
parlamentin valiokunnille, myös sen 
sisämarkkinoista vastaavalle valiokunnalle, 
edellisen eurooppalaisen ohjausjakson ja 
uuden vuotuisen kasvuselvityksen tulokset;

Or. en

Tarkistus 10
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota esittämään joka 
tammikuussa kaikille asiaankuuluville 
parlamentin valiokunnille, myös sen 
sisämarkkinoista vastaavalle valiokunnalle, 
edellisen eurooppalaisen ohjausjakson ja 
uuden vuotuisen kasvuselvityksen tulokset;

2. kehottaa komissiota esittämään joka 
tammikuussa kaikille asiaankuuluville 
parlamentin valiokunnille, myös sen 
sisämarkkinoista vastaavalle valiokunnalle, 
edellisen eurooppalaisen ohjausjakson ja 
uuden vuotuisen kasvuselvityksen tulokset 
sen jälkeen, kun se on sisällyttänyt 
valiokunnan yksityiskohtaiset näkökohdat 
näihin kumpaankin prosessiin;
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Or. en

Tarkistus 11
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tekemään vuotuisen 
arvioinnin sisämarkkinoiden 
toteuttamisesta jäsenvaltioissa niiden 
kansallisten uudistusohjelmien puitteissa;

4. kehottaa komissiota tekemään vuotuisen 
arvioinnin sisämarkkinoiden 
toteuttamisesta jäsenvaltioissa niiden 
kansallisten uudistusohjelmien puitteissa ja 
tarkastelemaan tässä yhteydessä, miten 
säännösten saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä 
täytäntöönpanon jälkeisten 
uudelleentarkastelujen toteuttamisessa on 
edetty;

Or. en

Tarkistus 12
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
laajentamaan eurooppalaisen 
ohjausjakson soveltamisalaa käyttämällä 
sisämarkkinoiden tulostaulun ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
sisältämien ehdotettujen toimien kaltaisia 
välineitä;

5. kehottaa komissiota yhdistämään 
eurooppalaisen ohjausjakson entistäkin 
järjestelmällisemmin nykyisiin EU:n 
aloitteisiin, kuten sisämarkkinoiden 
tulostauluun ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin, jotta 
sisämarkkinoiden toteuttaminen otetaan 
kaikilta osin huomioon ja varmistetaan 
EU:n talouspolitiikan johdonmukaisuus;

Or. de
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Tarkistus 13
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
laajentamaan eurooppalaisen ohjausjakson 
soveltamisalaa käyttämällä 
sisämarkkinoiden tulostaulun ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
sisältämien ehdotettujen toimien kaltaisia 
välineitä;

5. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
laajentamaan eurooppalaisen ohjausjakson 
soveltamisalaa käyttämällä 
sisämarkkinoiden tulostaulun ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
sisältämien ehdotettujen toimien kaltaisia 
välineitä ja panemalla täytäntöön sen 
ensisijaisiksi tavoitteiksi vahvistetut 
12 "viputekijää";

Or. en

Tarkistus 14
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategia on otettava huomioon 
eurooppalaisen ohjausjakson 
täytäntöönpanossa; tähdentää, että 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
yhteydessä tehtyjen aloitteiden on oltava 
johdonmukaisia Eurooppa 2020 
-strategian seitsemän lippulaiva-aloitteen 
tavoitteen kanssa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi ja 
niiden on myös vaikutettava osaltaan 
näiden tavoitteiden saavuttamiseen; 

Or. en
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Tarkistus 15
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa lisäksi neuvostoa ja 
komissiota laajentamaan eurooppalaisen 
ohjausjakson soveltamisalaa, jotta EU:n 
kuluttajapolitiikan integrointia ja 
järkeistämistä voidaan edistää ja 
kuluttaja-asioiden tulostaulun kaltaisia 
välineitä käyttää EU:n lainsäädännön, 
kuten kuluttajaoikeuksien, kuluttajille 
myönnettävien luottojen ja sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä annettujen 
direktiivien, myönteisten vaikutusten 
mittaamiseen;

Or. en

Tarkistus 16
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota lisäämään tukea pk-
yrityksille, jotka ovat sisämarkkinoiden 
talouden selkäranka vuotuisen 
kasvuselvityksen tulosten mukaan.

6. ottaa huomioon yksittäisten 
jäsenvaltioiden saavuttaman edistyksen 
EU:n tärkeimpien tavoitteiden 
saavuttamisessa ja kehottaa komissiota 
lisäämään tukea pk-yrityksille, jotka ovat 
sisämarkkinoiden talouden selkäranka 
vuotuisen kasvuselvityksen tulosten 
mukaan, ja poistamaan toimenpidepaketin 
avulla esteet, jotka ovat seurausta EU:n 
alueella voimassa olevista erilaisista 
säännöistä, joiden kanssa pk-yritysten on 
kamppailtava rahoitusta saadessaan.

Or. lt
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Tarkistus 17
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota lisäämään tukea pk-
yrityksille, jotka ovat sisämarkkinoiden 
talouden selkäranka vuotuisen 
kasvuselvityksen tulosten mukaan.

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään tukea pk-yrityksille, jotka ovat 
sisämarkkinoiden talouden selkäranka 
vuotuisen kasvuselvityksen tulosten 
mukaan, erityisesti panemalla kaikilta osin 
täytäntöön Small Business Act -aloitteen.

Or. de

Tarkistus 18
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota lisäämään tukea pk-
yrityksille, jotka ovat sisämarkkinoiden 
talouden selkäranka vuotuisen 
kasvuselvityksen tulosten mukaan.

6. kehottaa komissiota lisäämään tukea pk-
yrityksille, jotka ovat sisämarkkinoiden 
talouden selkäranka vuotuisen 
kasvuselvityksen tulosten mukaan; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin, joilla 
parannetaan pk-yritysten ja uusien 
innovatiivisten yritysten mahdollisuuksia 
saada rahoitusta, varmistamaan, että 
liiketoimintaympäristöä parannetaan 
EU:ssa, yksinkertaistamaan menettelyjä 
ja vähentämään yritysten hallinnollisia 
rasitteita sisämarkkinoilla.

Or. en
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Tarkistus 19
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota lisäämään tukea pk-
yrityksille, jotka ovat sisämarkkinoiden 
talouden selkäranka vuotuisen 
kasvuselvityksen tulosten mukaan.

6. kehottaa komissiota lisäämään tukea pk-
yrityksille, jotka ovat sisämarkkinoiden 
talouden selkäranka vuotuisen 
kasvuselvityksen tulosten mukaan; 
kannattaa sen vuoksi julkisia hankintoja 
koskevien EU:n sääntöjen tarkistamista 
sisämarkkinoiden älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun vaalimiseksi 
edistämällä innovatiivisia rajatylittäviä 
hankintoja ja varmistamalla, että 
sääntelyä yksinkertaistetaan, avoimuutta 
lisätään ja pk-yrityksiä koskevasta 
oikeudellisesta selkeydestä huolehditaan.

Or. en

Tarkistus 20
Louis Grech

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että sisämarkkinoiden 
uudistaminen ja erityisesti 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
täytäntöönpano ovat välttämätön edellytys 
kestävän kasvun saavuttamiseksi 
Euroopassa vuoteen 2020 mennessä; 
toteaa, että maailmanlaajuisen 
eurooppalaisen kilpailukyvyn 
varmistamiseksi tarvitaan välittömiä 
parannuksia ratkaisevilla aloilla, kuten 
palvelualalla sekä julkisten hankintojen, 
tutkimuksen, innovoinnin, koulutuksen, 
energian ja sähköisen kaupankäynnin 
alalla.
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